Стр. 46 - Бр. 152

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6. Судот, понатаму утврди дека според оспорениот
член 8-г став 2 алинеите 1 и 2 од Законот, добар углед
согласно со овој закон немаат правните и физичките
лица и одговорното лице во правното лице ако има:
- правосилна судска пресуда за кривично дело против имотот, стопанството и од областа на безбедноста
во јавниот сообраќај,
- правосилна судска пресуда за други казниви дела
со затворска казна подолго од една година.
7. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е една од темелните вредности на
уставниот поредок на Република Македонија.
Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред
Уставот и законите се еднакви.
Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето
за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука,
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било
утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот, а според став 3 на
истиот член, ограничувањето на слободите и правата
не може да биде дискриминаторско по основ на пол,
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.
Согласно член 101 став 2 од Кривичниот законик
правните последици од осудата можат да се предвидат
само со закон.
Тргнувајќи од наведените уставни одредби и одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај како и
оспорениот член 8-г став 2 од Законот наспрема наводите во иницијативата Судот оцени дека истите се основани.
Оспорената одредба од член 8-г став 2 од Законот,
во суштина значи разработка на условот добар углед за
добивање на лиценца во патниот превоз. Според наведената одредба, добар углед немаат правните и физичките лица и одговорното лице во правното лице ако
има правосилна пресуда за кривични дела од точно
утврдени области, како и правосилна пресуда за други
казниви дела со затворска казна подолга од 1 година.
Според Судот, во конкретниов случај, неспорно е
дека станува збор за правна последица од осуда која се
состои во неможноста да се исполни условот добар углед што повлекува неможност за добивање лиценца.
Притоа, иако во член 8-г став 2 алинеја 1 од Законот се
наведени кривичните дела од определена област, без
притоа да се прецизира санкцијата, односно видот на
казната, според Судот, ваквото законско решение доведува до состојба лицето да не може да добие лиценца,
односно го губи условот добар углед и во случаи кога
за кривичното дело од наведените области му е изречена некоја друга казна, а не само казната затвор.
Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека
одредбата не е доволно јасна и прецизна и како таква
не обезбедува правна сигурност на граѓаните како елемент на владеењето на правото.
Во однос на оспорената одредба од член 8-г став 2
алинеја 2 од Законот, исто така, Судот оцени дека таа е
непрецизна, односно недоречена и остава можност
изречената казна затвор за било кое кривично дело за
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кое е донесена правосилна пресуда да претставува трајна забрана, односно неможност за стекнување на определено право, во конкретниов случај лиценца за вршење на превозничка дејност и во случаите кога стореното кривично дело не може да се доведе во корелација
со дејноста за која се бара лиценца.
Според Судот, еднаш изгубениот добар углед, со
оспорената одредба во суштина значи губење на добриот углед за секогаш што е недопустливо од уставно
правен аспект, поради што оцени дека оспорените законски одредби не се во согласност со Уставот.
8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Бранко Наумоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера
Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.273/2009
10 ноември 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3146.
Врз основа на член 38 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на
Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРАВИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА
НА ПРЕВОЗНИЦИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНА ЗАБРАНА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат правилата за
утврдување на листата на превозници кои се предмет
на оперативна забрана.
Член 2
(1) Правилата за утврдување на листата на превозници кои се предмет на оперативна забрана во Заедницата (во натамошниот текст: Листа на Заедницата) се
пропишани со Регулативата 2111/2005 на ЕУ, Регулативата 473/2006 на ЕУ и Регулативата 474/2006 на ЕУ
кои се преземени согласно Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка
воздухопловна област („Службен весник на Република
Македонија” број 27/07 и 98/09) и кои се прифаќаат и
директно се применуваат.
(2) Воздухопловите кои се наоѓаат на Листата на
Заедницата од став (1) на овој член, не може да вршат
операции на територијата на Република Македонија.
Член 3
(1) Агенцијата за цивилно воздухопловство е надлежен орган на територијата на Република Македонија,
за применување на оперативните забрани содржани во
Листата на Заедницата во врска со превозниците во
воздушниот сообраќај кои се предмет на тие забрани.
(2) Агенцијата за цивилно воздухопловство ја известува Европската Комисија за идентитетот на превозниците во воздушниот сообраќај кои се предмет на
оперативна забрана на територијата на Република Македонија заедно со причините за таквата забрана и други значајни информации.
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(3) Агенцијата за цивилно воздухопловство ја известува Европската Комисија за сите информации кои
може да бидат од значење за ажурирање на Листата на
Заедницата, согласно правилата содржани во Регулативата 473/2006 на ЕУ.
(4) Во случај на итност, примената на одредбите на
Регулативата 2111/2005 на ЕУ, не ја спречува Агенцијата за цивилно воздухопловство да постапува на случај на непредвиден безбедносен проблем преку изрекување на моментална оперативна забрана во однос на
територијата на Република Македонија земајќи ги во
предвид заедничките критериуми кои се пропишани во
Анексот на Регулативата 2111/2005 на ЕУ. Агенцијата
за цивилно воздухопловство изготвува работна процедура со цел обезбедување на имплементацијата на Анексот на Регулативата 2111/2005 на ЕУ.
(5) Одлуката на Европската Комисија, да не стави
на Листа на Заедницата определен превозник во воздушниот сообраќај согласно процедурата пропишана
во ЕУ Регулативата 2111/2005, не ја спречува Агенцијата за цивилно воздухопловство да изрече оперативна
забрана на превозник во воздушниот сообраќај во врска со безбедносните проблеми кои се специфични за
Република Македонија.
(6) За случаите од став (4) и (5) на овој член, Агенцијата за цивилно воздухопловство веднаш ја известува Европската Комисија.
(7) За случаите од став (4) на овој член, Агенцијата за
цивилно воздухопловство доставува до Европската комисија барање за ажурирање на Листата на Заедницата.
(8) Агенцијата за цивилно воздухопловство на својата интернет страна редовно ја објавува ажурираната
Листа на Заедницата.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, a ќе се применува од 1 декември 2010 година.
Бр. 03-1737/3
16 ноември 2010 година
в.д.Директор,
Скопје
Зоран Крстевски, с.р.
____________
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
3147.
Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006 и 54/2007), Одборот
за доделување на државната наградата „Св. Климент
Охридски“, на седницата одржана на 18 ноември 2010
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДАТА
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2010 ГОДИНА, ЗА
НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГОДИШНИ
ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОСПИТАНИЕТО,
ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА,
ЗДРАВСТВОТО, СПОРТОТ, ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И
ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. Во областа на воспитанието и образованието, државната наградата се доделува на:
- проф. д-р Елица Манева, археолог.
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II. Во областа на културата и уметноста, државната
наградата се доделува на:
- Санде Стојчевски, поет, есеист и литературен критичар,
- акад. Томе Серафимовски, скулптор и
- Петар Темелковски, актер.
III. Во областа на здравството, државната наградата
се доделува на:
- проф. д-р. Тодор К. Стојчевски, интернист, хематолог.
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-4772/2
Претседател на Одборот
24 ноември 2010 година за доделување на државната
Скопје
награда "Св. Климент Охридски"
акад. Вера Битракова Грозданова, с.р.
___________
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
3148.
Врз основа на член 29 став 1, 2 и 3 од Законот за
МОС („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), а во врска
со член 50 став 16 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со Одлуките за воспоставување на МОС бр. 07-915/6 од
12.10.2010 година од општина Могила и Одлука за воспоставување на МОС бр. 07-554/5 од 12.10.2010 година
од општина Новаци, градоначалниците на општина
Могила преставувана од градоначалникот Славко Велевски и општина Новаци преставувана од градоначалникот Лазар Котевски на ден 10.11.2010 година, склучија
ДОГОВОР
ЗA ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ОД
СТРАНА НА ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА ОПШТИНА
МОГИЛА И ОБРАТНО
Член 1
Предмет на овој договор е вршење на определени
работи од страна на општина Новаци за општина Могила и обратно во областа на:
- Администрирање на локални даноци и такси;
- Урбанистичкото (рурално)планирање;
- Инспекциски надзор.
Член 2
А.) Општина Могила за сметка на општина Новаци
ке ги извршува следните работи:
а. 1 од областа на администрирање даноци:
- прием на сите даночни пријави;
- ажурирање на даночни обврзници и водење на регистри;
- даночно книговодство;
- заверка на решенијата за данок на промет;
- изготвување на покани.
а. 2 Oд областа на урбанистичкото (рурално) планирање:
- Подготвува предлози на прописи и други акти од
надлежност на општината кои се однесуваат на комуналните, градежните работи и сообраќајот;

